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1. LISA KOHALDUMINE 

Käesolev lisa kehtib EPP ja Pakendiettevõtja vahel juhul, kui Pooled on Lepingu punktis 
C vastavalt kokku leppinud. 

2. TEENUSTE LOETELU  

2.1. EPP täidab oma Lepingus sätestatud Korduskasutuspakenditega seonduvaid kohustusi  
arvestusega, et Pakendiettevõtja võtab Korduskasutuspakendid Jaemüüjatelt ise tagasi 
ning lepib Korduskasutuspakendite tagasivõtmise tingimused (sealhulgas Pandi 
tagastamise) Jaemüüjaga kokku iseseisvalt. 

2.2. EPP täidab Lepingu punktis 2.2 sätestatud kohustusi (EPP Pakendiregistri haldamine ning 
Korduskasutuspakendite automatiseeritud tagasivõtul kasutatavate automaatide seadistus) 
ka Korduskasutuspakendite osas. 

2.3. EPP võimaldab Pakendiettevõtjal kasutada EPP märki ka Korduskasutuspakenditel, 
käesolevas lisas ning Lepingus sätestatud tingimustel.  

2.4. Pooled on selgesõnaliselt kokku leppinud, et Pakendiettevõtja ei anna EPP-le üle 
kohustust Korduskasutuspakendeid koguda, taaskasutada ega korduskasutada (ega 
korraldada Korduskasutuspakendite taaskasutust ega korduskasutust). 

3. TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED  

3.1. Pakendiettevõtja kinnitused  

Pakendiettevõtja annab EPP-le kõik Lepingus (Lepingu punktides 2.3.1 ja 2.3.4) loetletud 
kinnitused ka Korduskasutuspakendite osas ning nendel kinnitustel on Lepingus (Lepingu 
punktis 9.5.7) sätestatud tähendus. 

3.2. Pakendiettevõtja kohustused 

3.2.1. Pakendiettevõtja on kohustatud täitma Korduskasutuspakendite (ja 
korduskasutuspakendite pakendiartiklite) osas kõiki Lepingus Pakendite ning 
pakendiartiklitega seoses sätestatud kohustusi, mis ei ole oma olemuselt vastuolus 
käesolevas lisas kokku lepitud teenuste osutamisega EPP poolt. Muuhulgas on 
Pakendiettevõtjal Lepingu punktides 3 (registreerimine), 4 (identifitseerimisnõuded), 
5 (vastutus), 6 (Pakendiettevõtja aruandlus ja EPP kontroll) ja 8.5 – 8.10 (tasud) sätestatud 
kohustused.  

3.2.2. Lepingu punktis 5.2 sätestatud asjaolude ilmnemisel peab Pakendiettevõtja Lepingu 
punktis 5.2.1 sätestatud Pandi ja Käitlustasu maksmise asemel maksma EPP-le iga sellise 
pakendi eest Teenustasu. Käesolevas punktis sätestatud ei piira Lepingu punktides 5.2.2 
ja 5.2.3 sätestatud Pakendiettevõtja kohustusi.  
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3.2.3. Pakendiettevõtja korraldab Korduskasutuspakendite korduskasutust (kohalduva õiguse 
mõistes) iseseisvalt, võttes arvesse Lepingus sätestatud kohustusi.  

3.3. EPP õigused teenuste osutamisel  

EPP-l on käesoleva lisa alusel teenuste osutamisel kõik Lepingus sätestatud õigused, mis 
ei ole oma olemuselt vastuolus EPP poolt käesoleva lisa alusel Korduskasutuspakendite 
osas kokku lepitud teenuste osutamisega. Muuhulgas on EPP-l Lepingu punktides 
2.6 (alltöövõtt), 3.1.5 (registreerimise lisatasu nõudmine), 3.1.9 (Pakendiartikli 
kustutamine EPP Pakendiregistrist), 3.3 (nõuete ja spetsifikatsioonide muutmine), 
5 (Pakendiettevõtja vastutus Pakendite eest), 6.2.2 (EPP õiguskaitsevahendid Aruande 
ebatäpsuse või ebaõigsuse ilmnemisel), 6.3 (Aruannete kontroll), 9.2 (Lepingu muutmine) 
ning 10.1.6 (pakendiartikli andmete edastamine) sätestatud õigused. 

3.4. Tasud 

Lisaks Lepingu punktidest 8.5 – 8.10 tulenevate kohustuste täitmisele on Pakendiettevõtja 
kohustatud maksma EPP-le käesolevas lisas sätestatud kohustuste täitmise eest 
(sealhulgas õiguse eest kanda Pakenditele EPP märk) igakuist Teenustasu lisas 1 sätestatud 
summas. Teenustasule kohaldatakse Lepingus Käitlustasu kohta sätestatut ulatuses, mis ei 
ole vastuolus Teenustasu kui Korduskasutuspakenditega seonduvate teenuste eest 
makstava tasu olemusega. 

3.5. Muud tingimused 

Käesolevale lisale kohaldatakse Lepingu punktides 9 – 13 sätestatud tingimusi 
(jõustumine, tähtaeg, muutmine ja lõpetamine; konfidentsiaalsus; kohaldatav õigus ja 
vaidluste lahendamine; muud tingimused; lõppsätted), ulatuses milles need tingimused ei 
ole vastuolus EPP poolt käesoleva lisa punkti 2 alusel Korduskasutuspakendite osas 
osutatavate teenuste olemusega. 

 


